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Preek van 31 januari 2021, 4de zondag na Epifanie 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

 

HELEN 

Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest… (Marcus 1,23) 

De psychiater spreekt 

‘Een onreine geest’ – zo zouden wij dat vandaag niet meer zeggen. ‘Hij moet naar 

de psychiater,’ zouden wij adviseren, ‘Die zal vast wel een andere diagnose 

stellen: dwanggedachten of iets dergelijks.’ 

Maar het wonderlijke is dat er vandaag psychiaters zijn die de mensen ook 

terugverwijzen naar religie. Neem de Belg Dirk de Wachter. Natuurlijk behandelt 

hij mensen. Hij stuurt ze niet terug naar de kerk, al noemt hij zichzelf ‘non-

theïstisch christen’. Maar hij constateert dat veel psychisch leed ontstaat door 

gebrek aan zingeving in onze maatschappij. Met het wegvallen van religie is een 

leegte ontstaan. 

Borderline 

‘Borderline times’ heet een boek van zijn hand. Borderline is een psychische 

stoornis met een aantal kenmerken. Je hebt last van sterk wisselende 

stemmingen. Het gaat gepaard met een instabiel zelfbeeld. Je bent op meerdere 

gebieden erg impulsief. Er is sprake van een ‘leeg gevoel’. Je hebt moeite om je 

woede te beheersen. Je hebt het gevoel ‘buiten de werkelijkheid’ te staan of je 

wordt achterdochtig onder invloed van stress. 

De stelling van De Wachter is dat borderline niet alleen meer stoornis is van 

individuen, maar een kenmerk van onze maatschappij. Met het wegvallen van 

gedeelde normen en waarden is er een leegte ontstaan. Een leegte die zich vult 

met spanning, onvrede en achterdocht. En tegelijk stelt onze maatschappij 

allerlei hoge eisen aan ons. Je moet jong, vitaal, gelukkig, succesvol en dus 

perfect zijn. We maken elkaar gek. Dan kan er iets kapot gaan in mensen.  
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Rellen 

Deze week werden we geschokt door de enorme agressie die in veel steden 

ineens de kop op stak. Wilde horden mannen (het zijn altijd mannen) vielen de 

politie aan en lieten een spoor van vernieling achter.  

‘On-Nederlands’ werd er gezegd. Maar een andere Belgische psychiater, 

Damiaan Denys, zei  deze week voor de televisie dat hij zich over die kwalificatie 

verbaasde. Als buitenstaander kijkt hij met verwondering naar de tolerantie en 

vergoelijking van geweld in Nederland, bijvoorbeeld bij Oud en Nieuw. ‘Het valt 

dit jaar mee’ kopt de krant, terwijl er auto’s in brand zijn gestoken, handen 

afgerukt en hulpverleners bestookt met vuurwerk. De gebeurtenissen van 

afgelopen week staan dus niet op zichzelf. Er heerst al langer een sfeer van zich-

niet-laten-gezeggen en laat-maar-gaan. Van doen waar je zelf zin in hebt.  

Vervuiling 

Beide psychiaters wijzen ons dus op de vervuiling van onze geestelijke 

levenssfeer. En dan zijn we ineens weer terug bij het Bijbelverhaal. Bij de man 

met de onreine geest. Want ‘onrein’ betekent: vervuild. Zijn mensbeeld was 

vervuild.  

Let op hoe buitensporig agressief hij reageert op Jezus. De rest van de mensen 

was die dag in de synagoge onder de indruk van het gezag en de innerlijke 

vrijheid waarmee Jezus sprak. Maar daar is uit het niets die gestoorde man. De 

autoriteit van Jezus werkt op hem als een rode lap op een stier. Hij daagt hem 

uit. Gaat de confrontatie met hem aan: ‘Ben je gekomen om ons te vernietigen?’ 

treitert hij. Vernietigen – het is nota bene het complete tegendeel van wat Jezus 

kwam doen! De man draait de zaken volledig om. Het is de wereld op z’n kop. 

Complotdenken. Paranoia.  

Van God los? 

Zijn wereldbeeld was vertroebeld. Zijn godsbeeld trouwens ook. Hij denkt dat 

God een demon is, een macht is die ons wil breken. Nu is God wel een macht die 

ons kan maken en breken. Maar het evangelie laat nu juist  zien dat de Vader van 

Jezus ons alleen wil máken. Héél maken. Maar de man is er blind voor. Hij ziet 

iets heel anders. Alsof hij in een ander universum leeft. 
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Alle mensen die op dat moment in de synagoge waren, moeten hun adem 

hebben ingehouden. Mannen zaten verstijfd in de banken. Vrouwen op de galerij 

drukten hun kinderen stevig tegen zich aan. Ineens was de sfeer onveilig. En 

misschien had iemand Jezus nog wel willen helpen en willen roepen tegen de 

man: ‘Ben je nou helemaal van God los!’ Maar Jezus zelf reageerde anders. Hij 

liet iets zien wat ons ook vandaag nog zou kunnen helpen. 

Heelmaken 

Jezus maakte een onderscheid tussen de man en zijn gekte. Tussen het 

levensverhaal van de man en zijn bezetenheid. Tussen zijn ziel en de vervuiling 

van die ziel. En dat laatste sprak Jezus streng toe: ‘Zwijg en ga uit hem weg.’ Hij 

stond het destructieve gedrag van de man geen duimbreed toe. Bepaald niet 

tolerant! Maar hij zag wel het andere: de mens áchter het gedrag. 

Het verhaal vertelt hoe de onreine geest de man deed stuiptrekken. Het toont 

hoe verscheurd zijn ziel was. Hij was een prooi van tegengestelde krachten die 

zijn ziel uit elkaar trokken. Uit zichzelf was hij er niet van los gekomen. Maar het 

werk van Jezus is heling. Uit de stukken weer iets heelmaken. Hij bevrijdde de 

man van zijn alleroverheersende demon. Hij gaf de man aan zichzelf terug. 

Verontwaardiging 

Deze week keek ook ik verbijsterd naar de beelden van de rellen. Het meest 

schokkend vond ik nog dat relschoppers een ziekenhuis in Enschede aanvielen. 

Ook een ziekenhuis in Rotterdam moest uit voorzorg bezoekers aanraden thuis 

te blijven. Nog maar een jaar geleden werd er massaal geapplaudisseerd voor de 

werkers in de gezondheidszorg. En wat te denken van al die winkeliers en 

politieagenten die het mikpunt werden van duivelse vernielzucht? 

Thuis op de bank werd er bij ons net zo gereageerd als in de meeste Nederlandse 

huiskamers. Ik voelde een law and order-woede in mij opkomen ‘Zijn ze nou 

helemaal van God los? Keihard aanpakken die lui. Dit had toch niets meer te 

maken met corona of avondklok!?’  

Bezinning 

Maar enige bezinning is ook wel op z’n plek. Want inderdaad, onze Belgische 

psychiaters hebben misschien wel een beetje gelijk: het komt niet uit de lucht 
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vallen. Al maanden wordt Nederland geteisterd door vuurwerkbommen. En ik 

weet niet of het u ook opgevallen is, maar de laatste tijd hoor ik steeds 

regelmatiger auto’s met uitlaten waaruit oorverdovende knallen klinken. Gekte. 

We zijn het voor een deel gewoon gaan vinden. Maar waar komt die wonderlijke 

mix van gelatenheid en agressie toch vandaan? Is dat ook niet omdat wij samen 

ziek zijn? ‘Borderline times’ zegt de psychiater. Als wij in onze westerse 

samenleving een sfeer creëren van ‘ieder voor zich en hou God maar achter je 

eigen voordeur’, dan moet je niet gek opkijken als mensen ongeremd raken. 

Moeten daar de zorgen niet liggen: bij onze samenleving als geheel? 

Wijsheid 

Er lijkt een onreine geest in onze maatschappij geslopen. De rellen van de 

afgelopen week waren daarvan niet het enige symptoom. De epidemische 

vormen die bijvoorbeeld burn-out heeft aangenomen, is al jaren een stille 

aanklacht tegen een ziekmakende maatschappij. De toeslagenaffaire bleek een 

teken van een doorgeschoten wantrouwen van de overheid tegen bepaalde 

burgers. En de polarisatie die escaleert op straat, vindt z’n weerspiegeling in een 

parlement waar politici elkaar keihard afserveren. En nee, niet alleen bij 

populistische partijen.  

Waar is de wijsheid? Die moet je ver zoeken als handigheid tot het hoogste goed 

is gemaakt. Wijsheid vind je wel in ons Bijbelverhaal. Het laat zien dat wijsheid 

zit in de mix van: de dingen bij de naam noemen én heel maken. Fout gedrag 

wordt met gezag door Jezus bij de naam genoemd. Het wordt niet vergoelijkt. 

Maar tegelijk stopt het daar niet. Jezus bleef achter de onreinheid de mens zien. 

Wij kunnen dan wel roepen ‘Zijn ze nou helemaal van God los’, maar God zelf is 

nooit los van wie dan ook. 

God licht op 

Het evangelie laat Jezus zien als een mens die het kwaad bij de naam noemt, 

maar die tegelijk de mens erachter ziet. De man uit Nazaret haalde God in 

mensen naar boven. En wonderlijk: in dit geval niet eens door God te noemen. 

Hij laat God oplichten. Met gezag. 

Je zou wensen dat de kerk in Nederland ook zo’n soort gezag had. Maar is ook 

onze eigen rol niet vaak povertjes? Je kunt wel wijzen op de politiek of het 
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kapitalistisch systeem (en dat moet ook), maar dingen bij de naam noemen 

kunnen we allemaal. Maar dat combineren met helen? God laten oplichten in 

onze wereld? Lukt dat? Misschien moeten ook zelf wel gereinigd worden.  

Laten we hoe dan ook maar dicht bij Jezus in de buurt blijven. Bij hem in de buurt 

valt er altijd iets te leren over het leven zoals het is bedoeld en waar we soms zo 

ver van weg zijn. Leren, bijvoorbeeld om achter het kwaad te durven kijken naar 

de verscheurdheid van ons wezen. Want daar verschijnt God.  

Dat wij dienaren worden van zijn helende nabijheid, daartoe helpe ons de 

liefdevolle God. 


